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Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

O [P1]SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Há número regimental para abertura dos trabalhos.
Declaro iniciada a 15ª Reunião Ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e

Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes das Pautas nº 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22, conforme
acordo de [MSOffice2]Lideranças realizado em reunião na tarde de ontem. Informo que os avulsos das matérias
encontram-se nas mesas de trabalhos.

Há quorum para deliberação nas duas Casas do Congresso Nacional.
Expediente. Conforme decidido na 4ª reunião extraordinária realizada em 17 de abril de 2008, foi

dispensada a leitura dos expedientes, que serão transcritos nas notas taquigráficas desta reunião.
Informo ainda que a lista com os expedientes será enviada, através do correio eletrônico, aos gabinetes

dos membros e às Lideranças partidárias nesta Casa.
Apreciação das atas. Havendo concordância do Plenário, proponho a dispensa da leitura das atas por

terem sido distribuídas antecipadamente.
Não havendo discussão e conforme o estabelecido na alínea “f” do art. 8º do Regimento Interno da

Comissão, coloco em votação as atas das seguintes reuniões: 3ª reunião extraordinária realizada nos dias 7, 8, 9 14
e 15 de julho de 2009; 9ª reunião ordinária, convocada para 5 de agosto de 2009; 10ª reunião ordinária, convocada
para 12 de agosto de 2009; 11ª reunião ordinária, convocada para 19 de agosto de 2009; 12ª reunião ordinária,
realizada em 26 de agosto de 2009; 13ª reunião ordinária, realizada em 2 de setembro de 2009, e 14ª reunião
ordinária, realizada em 9 de setembro de 2009.

As atas estão em votação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovadas.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que as aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovadas.
A Presidência desta Comissão tem a honra de registrar a presença, no plenário desta Comissão, de

delegação de funcionários dos parlamentos dos países de língua portuguesa em visita à Câmara dos Deputados.
Ei-los. São funcionários dos Parlamentos de Portugal, Angola, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Timor

Leste e Moçambique. Informo que tais funcionários estão participando de um curso e treinamento sobre registro do
discurso parlamentar junto ao Departamento de Taquigrafia e a outros órgãos da Casa.

A todas as senhoras e a todos os senhores servidores de Parlamentos de países de língua portuguesa
desejo as boas-vindas a esta Casa do Congresso Nacional brasileiro, (palmas) fazendo votos de que V.Sas.
aproveitam o máximo possível este intercâmbio com os servidores e os Parlamentares do nosso País. Sintam-se à
vontade.

Ordem do Dia.
Conforme acordado na reunião do Colegiado de Representantes das Lideranças Partidárias com assento

na Comissão, realizada no dia 15 de setembro, coloco em votação o texto corrigido da redação final do Projeto de
Lei nº 13, de 2009, do Congresso Nacional, cujo Relator, Deputado Pedro Novais, comunica a ocorrência de erro
material na redação final da matéria encaminhada pelo Congresso Nacional ao Poder Executivo [p3]para sanção do
Sr. Presidente da República.

O relatório está em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro encerrada a discussão.
Em votação o relatório na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade
Em votação na representação do Senado Federal. Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como

se encontram. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
A presente reunião será para deliberação de matérias objeto de acordo, e somente aquelas que foram

discutidas e objeto de acordo na reunião de Lideranças realizada na tarde de ontem.
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Portanto, de início, temos a Pauta 16 alterada, declarando a V.Exas. que sobre o item 1, que trata da
apreciação do relatório ao Projeto de Lei nº 9/2009, não houve acordo. Há uma restrição do DEM.

Consulto o Deputado Claudio Cajado se mantém ainda a restrição ao item 1 da pauta 16.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, sim mantenho. Vamos dar continuidade ao

acordo. Se tiver alguma novidade, eu informo a V.Exa., porque ficamos com o acordo procedido no dia de ontem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Continuando a Pauta 16, item 2.
Apreciação do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 16, de 2009-CN, que abre ao Orçamento de

Investimento para 2009, em favor de Companhia Docas, crédito suplementar no valor total de R$ 116.408.996,00
para os fins que especifica.

O Relator é o Deputado Narcio Rodrigues.
Foi apresentada uma emenda.
O voto é favorável, nos termos do projeto, com indicação pela inadmissibilidade da única emenda

apresentada.
O Relator está com a palavra para apresentação do relatório.
O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, vou apresentar o

meu voto para facilitar. Estou achando que o documento que me chegou a mão veio incompleto, porque não tem o
voto.

Por favor peço a assessoria que, se poderia me fazer chegar o documento completo...
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Nobre Deputado, por gentileza, pode repetir a solicitação

por favor?
O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - Nós recebemos um documento que está incompleto, se puder

chegar até nós...
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - O.k.
O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - Vou direto ao voto do Relator.
A presente proposição se acha articulada na modalidade apropriada de crédito adicional, isto é, crédito

suplementar, por objetivar o reforço de dotação já constante da Lei Orçamentária em vigor (Lei nº 11.897, de
30/12/2008) e ser formulada de acordo com o que determina o art. 57 da Lei nº 11.768 de 14/08/2008 (LDO/2009).

Do exame da proposição, verificamos que a iniciativa do Poder Executivo não contraria dispositivos
constitucionais ou legais pertinentes à matéria. Com relação à emenda apresentada, propomos a sua inadmissão,
nos termos do art. 109, I, da Resolução [p4]nº 1, de 2006 – CN, por pretender a inclusão de programação em
unidade orçamentária não beneficiária do crédito.

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 16, de 2009-CN, na forma proposta pelo
Poder Executivo.

Relator: Deputado Narcio Rodrigues.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Em conformidade com o disposto no § 2º do art. 146, da

Resolução nº 1, de 2006, alterada pela de nº 3, de 2008, ambas do Congresso Nacional, declaro inadmitida a
Emenda nº 1, sugerida pelo Relator.

O relatório está em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, declaro encerrada a discussão.
Em votação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado também por unanimidade.
O SR. DEPUTADO FRANCISCO RODRIGUES - Sr. Presidente Almeida Lima...
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Com a palavra o nobre Deputado Francisco Rodrigues.
O SR. DEPUTADO FRANCISCO RODRIGUES - Gostaria de requerer a V.Exa., nos termos do art. 214,

parágrafo único, inciso III, do Regimento Interno do Senado Federal, a inclusão do PLN nº 50/2009 na Ordem do Dia
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desta 15ª Reunião Ordinária. Obviamente, ele não está incluído na pauta, mas V.Exa. poderia submetê-lo ao
Plenário para que pudéssemos votá-lo ainda nesta sessão.

O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Recebido o requerimento de V.Exa., me pronunciarei frente
ao Plenário tão logo encerrada a pauta previamente estabelecida.

O SR. DEPUTADO FRANCISCO RODRIGUES - Só gostaria de adiantar a V.Exa., até para facilitar os
trabalhos, que nós já temos a adesão do Deputado Claudio Cajado, do DEM; do Deputado Duarte Nogueira, do
PSDB; do Senador Augusto Botelho, do PT, e do Deputado Narcio Rodrigues, novamente do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Com certeza, um apoio prévio considerável. (Pausa.)
O SR. DEPUTADO FRANCISCO RODRIGUES - Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Da Pauta nº 21, conforme entendimento na tarde de ontem,

submeto à apreciação o Requerimento nº 9, de 2009, que requer a realização de audiências públicas em todos os
Estados da Federação e no Distrito Federal para exposição do Projeto de Lei Orçamentária de 2010.

Requerimento de autoria do Deputado Magela, que é o Relator Geral do Orçamento 2010.
O autor do requerimento está com a palavra, para apresentação do requerimento. (Pausa.)
S.Exa. declara que dispensa, uma vez já sido objeto de ampla discussão na tarde de ontem.
Em discussão o requerimento. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro encerrada a discussão.
Em votação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
Retomo a Pauta nº 16, para o Item 3: apreciação do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 18, de 2009,

que abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Fazenda, crédito especial no valor de R$
1.000.000,00, para o fim que especifica.

O Relator é o nobre Deputado Jerônimo Reis.
Não foram apresentadas emendas.
O voto é favorável, nos termos do projeto.
Na ausência do nobre Deputado Relator, passo a palavra ao nobre Deputado Claudio Cajado, do mesmo

partido, a quem solicito a gentileza para, como Relator ad hoc, fazer a apresentação do relatório.
Tem a palavra V.Exa.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Só não tenho a alegria total de ser, como o Deputado Jerônimo,

de Sergipe, terra de V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Muito grato.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Mas, como baiano, somos vizinhos.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Digo a mesma coisa sobre o Estado da Bahia.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Secretário, os Deputados estão vendo que o clima hoje está

completamente diferente.
Sr. Presidente, como o relatório já foi distribuído, vou direto ao voto.

“Analisando o Projeto, verificamos que não contradiz dispositivos relativos à alocação de recursos,
especialmente no que se refere à Lei nº 11.653, de 7 de abril de 2008 (Plano Plurianual 2008/2011), à Lei
nº11.768, de 14 de agosto de 2008, (LDO/2009) e à Lei nº 11.897, de 30 de dezembro de 2008
(LOA/2009), e que seu detalhamento se acha realizado segundo os princípios da boa técnica orçamentária.

Quanto ao mérito do projeto, é forçoso reconhecer sua absoluta
necessidade, a fim de não interromper-se a continuidade do Projeto de Apoio à
Agenda de Crescimento Econômico Equitativo e Sustentável – PACE.

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 18, de 2009-
CN, na forma proposta pelo Poder Executivo.”

Assina o nobre Deputado Jerônimo Reis, como Relator; lido por este Parlamentar.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - O relatório está em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro encerrada a discussão.
Em votação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
Item nº 4 da Pauta nº 16. Apreciação do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 20, de 2009, que abre

ao Orçamento de Investimento para 2009, em favor da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social
— DATAPREV, crédito suplementar no valor total de R$ 60.000.000,00, para os fins que especifica.

Relator, nobre Senador Augusto Botelho.
Foram apresentadas duas emendas.
O voto é favorável, nos termos do projeto, com indicação pela inadmissibilidade das duas emendas

apresentadas.
O nobre Relator, Senador Augusto Botelho, não se encontra presente. Tenho a grata satisfação de indicar

o nobre Senador Roberto Cavalcanti, a quem solicito a gentileza de apresentação do relatório, na condição de
relator ad hoc.

O SR. SENADOR ROBERTO CAVALCANTI - Sr. Presidente, agradeço a missão de funcionar como
relator ad hoc, em substituição ao Senador Botelho.

O voto é:
“Em razão do exposto, nosso voto é no sentido da aprovação do Projeto de Lei nº 20, de 2009-CN,

na forma proposta pelo Poder Executivo, e da inadmissão das 2 (duas) emendas apresentadas.”
Era isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Em conformidade com o disposto no § 2º, do art. 146, da

Resolução nº 1, alterada pela de nº 3, ambas do Congresso Nacional, declaro inadmitidas as Emendas nºs 1 e 2,
sugeridas pelo Relator.

O relatório está em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro encerrada a discussão.
Em votação na representação da Câmara dos Deputados.
A Sra. Deputada e os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
Item nº 5 da pauta: apreciação do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 22, de 2009, que abre ao

Orçamento de Investimento para 2009, em favor de empresas estatais, crédito suplementar no valor total de R$
827.569.050,00 e reduz o Orçamento de Investimento de diversas empresas no valor global de R$ 789.136.377,00,
para os fins que especifica.

Relator, nobre Senador Francisco Dornelles.
Foram apresentadas cinco emendas.
O voto é favorável nos termos do projeto, com indicação pela inadmissibilidade da Emenda nº 2 e rejeição

das demais.
Diante da ausência do nobre Senador Relator, tenho a grata satisfação de indicar e solicitar a gentileza do

nobre Senador Roberto Cavalcanti para apresentação do relatório, a quem concedo a palavra.
O SR. SENADOR ROBERTO CAVALCANTI - Sr. Presidente, em substituição ao Senador Francisco

Dornelles, tenho a honra de relatar, como relator ad hoc, o voto do Relator, que eu acompanho.
“Em razão de todo o exposto, votamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 22, de 2009-CN, na forma proposta pelo Poder Executivo, e pela
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inadmissibilidade da Emenda nº 00002 e rejeição das Emendas nºs 00001,
00003, 00004 e 00005.”

Era isso. Está relatado, Sr. Presidente, conforme relatoria do Senador Francisco Dornelles.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Em conformidade com o disposto no § 2º, do art. 146, da

Resolução nº 1, de 2006, alterada pela Resolução nº 3, de 2008, ambas do Congresso Nacional, declaro inadmitida
a Emenda nº 2, sugerida pelo Relator.

O [p5]relatório está em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro encerrada a discussão e passo à votação na representação

da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovado por unanimidade.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovado por unanimidade.
Item 6 da pauta: apreciação do relatório apresentado ao Projeto de Lei n.º 26, de 2009, que abre aos

Orçamentos Fiscal e de Investimento da União, em favor das Justiças Federal, Eleitoral, do Trabalho e do Distrito
Federal e dos Territórios e da Presidência da República, crédito suplementar no valor global de R$ 304.927.063,00
para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.

Relator: nobre Deputado João Dado.
Foram apresentadas 6 emendas.
Voto: favorável, nos termos do projeto, com indicação pela inadmissibilidade das 6 emendas apresentadas.
O Relator está com a palavra para a apresentação do relatório.
O SR. DEPUTADO JOÃO DADO - Sr. Presidente, a proposição decorre de solicitações formalizadas pelos

órgãos envolvidos e aprovadas, no caso de órgão do Poder Judiciário, pelo Conselho Nacional de Justiça. Encontra-
se articulada na modalidade apropriada de crédito adicional, isto é, crédito suplementar por objetivar o reforço de
dotação já constante da lei orçamentária em vigor, a ser formulada de acordo com o que determina o art. 57, da Lei
n.º 11.768.

Quanto à análise das emendas, é evidente que nenhuma delas pode ser acolhida por conflitarem com
algumas das normas fixadas pela Resolução n.º 1, de 2006.

Diante do exposto, somos pela aprovação do PLN n.º 26, de 2009, na forma proposta pelo Poder
Executivo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Almeida Lima) - Em conformidade com o § 2º do art. 146, da Resolução
n.º 1, de 2006, alterado pela Resolução n.º 3, de 2008, ambas do Congresso Nacional, declaro inadmitidas as
emendas de n.º 1 a 6, sugeridas pelo Relator.

O relatório está em discussão. (Pausa.)
Declaro encerrada a discussão.
Em votação na representação da Câmara dos Deputados.
As Sras. e Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
Item n.º 7: Aviso n.º 18, de 2009, que encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão n.º 3.065, de

2008, TCU (Plenário), bem como do relatório e do voto que o fundamentaram em vista da constatação de
irregularidades em licitação conduzida pela Prefeitura Municipal de Várzea Grande, Mato Grosso, com recursos do
Programa de Aceleração do Crescimento — PAC, e tendo por objeto a recuperação e melhorias de infraestrutura
urbanas diversas.

Relator: Deputado Cleber Verde.
Voto pelo arquivamento da matéria.
O Relator está com a palavra para apresentação do relatório.
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O SR. DEPUTADO CLEBER VERDE - Sr. Presidente, eu vou direto ao voto.
O exame do acórdão revela que o TCU já adotou diversas providências com vistas a eliminar ou minimizar

as ocorrências de fatores que levaram à paralisação das obras culminando na anulação do Procedimento Licitatório
n.º 002/2007 e do Contrato n.º 102/2007 com a empresa Três Irmãos Engenharia Ltda. Com este objetivo, a Corte
de Contas fez determinações e recomendações aos órgãos gestores (Caixa Econômica Federal, Ministérios das
Cidades, Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, Câmara Municipal de Várzea Grande-MT), conforme
relatório apresentado a todos os nobres Deputados.

Dentre as determinações e recomendações, verifica-se que as principais já foram providenciadas,
principalmente a anulação da concorrência que deu origem ao contrato n.º 102/2007, e a realização de novo
processo licitatório, com o aperfeiçoamento das normas constantes do edital, o que levou à abertura de processo
apartado para acompanhamento e inspeção junto à municipalidade de Várzea Grande-MT, bem como a
recomendação a CEF referente à sistemática de acompanhamento de transferência e/ou liberação dos recursos à
municipalidade.

No que diz respeito ao acompanhamento das irregularidades identificadas, verifica-se que o processo
licitatório, contendo vícios graves, foi anulado, e que, mesmo antes desta providência, a obra foi paralisada por
determinação judicial em liminar proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal.

Feitos esses registros e ponderações e considerando que o teor do citado Acórdão n.º 608, de 2008, do
TCU (Plenário), já foi levado [p6]ao conhecimento da Procuradoria da República do Estado do Mato Grosso e
demais órgãos e autoridades competentes, conforme o item 13, V, do Acórdão.

Voto, portanto, no sentido de que esta Comissão, Sr. Presidente, tome conhecimento de seu conteúdo,
acompanhe a implementação das determinações e recomendações da Corte de Contas, por parte do Poder
Executivo, e determine o seu arquivamento

É esse o nosso voto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - O relatório está em discussão. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Em votação na representação da Câmara dos Deputados.
As Sras. e os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Item 8 da pauta: Aviso nº 27/2009-CN, que encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº

1.249/2009-TCU (Plenário), bem como do relatório e do voto que o fundamentam, atinentes ao levantamento de
auditoria realizada na Construção de Terminal Intermodal no Município de Campo Grande, no Estado de Mato
Grosso do Sul — Tribunal de Contas 009.105/2009-7.

Relator: nobre Senador Francisco Dornelles.
Não foram apresentadas emendas.
Voto: pela exclusão do Anexo VI da Lei nº 11.897, de 30 de dezembro de 2008 (LOA/2009), o Programa de

Trabalho 26.783.0232.5E52.0056 — Construção de Terminal Intermodal no Município de Campo Grande, no Estado
de Mato Grosso do Sul, nos termos do Projeto de Decreto Legislativo apresentado.

Ausente o nobre Senador Francisco Dornelles, tenho a honra de indicar o nobre Senador Roberto
Cavalcanti para a apresentação do relatório na condição de Relator ad hoc.

Com a palavra V.Exa.
O SR. SENADOR ROBERTO CAVALCANTI - Agradeço a deferência de V.Exa.
Passo a ler o voto do nobre Senador Francisco Dornelles, no seguinte texto:
“Verifica-se que a irregularidade que ensejou a inclusão da obra no Anexo VI da Lei nº 11.897/08

(LOA/2009), o sobrepreço do Contrato nº 145/2007, já foi sanada, com a firmatura do 2º Termo Aditivo, que
repactuou os preços contratados com base nos valores de referência do SICRO.
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Por seu turno, as retenções correspondentes ao sobrepreço apurado nas sete medições faturadas
anteriormente à repactuação contratual (medida idealizada pelo Tribunal para recuperar os valores pagos
indevidamente), ainda não puderam ser feitas, ante a paralisação das obras.

Entendendo adequada a medida de se descontar o débito das futuras medições, afigura-se como passível
a retomada da execução da obra, com a realização de determinação ao Tribunal de Contas da União, nos termos do
art. 118 e Inciso IV do art. 124 da Resolução nº 01/2006-CN, para que informe ao Congresso Nacional, no momento
oportuno, após o deslinde do processo Tribunal de Contas 015.470/2008-9, as medidas efetivamente adotadas pela
Prefeitura de Campo Grande/MS no sentido de elidir o débito decorrente do sobrepreço apurado nas sete medições
faturadas anteriormente à repactuação do Contrato nº 145/2007 por meio do 2º Termo Aditivo.

Desta forma, voto para que, nos termos do art. 124, inciso I, b, da Resolução nº 01/2006, seja autorizada a
continuidade da execução física, financeira e orçamentária do Programa de Trabalho 26.783.0232.5E52.0056, que
se refere à construção de terminal intermodal no Município de Campo Grande, no Estado de Mato Grosso do Sul,
conforme Projeto de Decreto Legislativo em anexo.”

Esse é o relatório do Senador Francisco Dornelles, Sr. Presidente, que eu acompanho.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Em [p7]discussão o relatório apresentado. (Pausa.)
Declaro encerrada a discussão.
Em votação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
Item 9. Aviso nº 18, de 2007, Senado Federal, que encaminha ao Senado Federal cópia do Acórdão nº

1.188, de 2007, TCU-Plenário, bem como dos respectivos relatório e voto que o fundamentam, sobre auditoria
realizada com objetivo de elaborar um diagnóstico sobre as obras inconclusas financiadas com recursos da União.

Relator, nobre Deputado Cleber Verde. Voto pelo arquivamento da matéria.
O Relator está com a palavra para apresentação do relatório.
O SR. DEPUTADO CLEBER VERDE - Sr. Presidente, considerando que o relatório é bastante extenso e o

voto da mesma maneira, quero pedir a permissão de V.Exa. e dos nobres Deputados desta Comissão para ir direto
para a parte final do voto, considerando, Sr. Presidente, que está à disposição de todos Parlamentares.

O Cadastro Geral de Obras, aliado a outras providências, tais com a rejeição das proposições
denominadas janelas orçamentárias, que levam à pulverização de recursos e daquelas que cancelam
injustificadamente dotação de projetos em andamento, constituem-se em medidas fundamentais para evitar a
ocorrência de obras inacabadas, uma vez que a inconsistência do fluxo financeiro responde majoritariamente, a
52,65% pela ocorrência de tais irregularidades, conforme demonstrado pelo Tribunal de Contas da União na
amostra analisada.

Feito esse registro, Sr. Presidente, conforme exposto no relatório e no voto e ponderações e considerando
que o teor do que está no Acórdão nº 1.188, de 2007, do TCU-Plenário, já foi levado ao conhecimento do Exmo. do
Sr. Ministro de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão, conforme o Item nº 9.8 do Acórdão, voto no sentido
de que esta Comissão tome conhecimento do seu conteúdo, acompanhe a implementação das determinações e
recomendações da Corte de Contas por parte do Poder Executivo e determine o seu arquivamento.

É o nosso voto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Em discussão o relatório. (Pausa.)
Declaro encerrada a discussão.
Em deliberação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
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Item 10. Aviso n 23, de 2007, do Congresso Nacional, que encaminha ao Congresso Nacional, em
cumprimento ao disposto no § 4º do art. 71 da Constituição Federal, o relatório das atividades do Tribunal de Contas
da União referente ao segundo trimestre do exercício de 2007.

Relator, Senador Augusto Botelho.
O voto é pelo arquivamento da matéria.
Na ausência do nobre Senador Augusto Botelho, designo o Deputado Jilmar Tatto para, como Relator ad

hoc, fazer a apresentação do relatório.
Com a palavra V.Exa.
O SR. DEPUTADO JILMAR TATTO - Voto do Aviso nº 23, de 2007.
“Sr. Presidente, o relatório traz importantes assuntos dentre as decisões analisadas e os resultados

apresentados. O TCU faz decisões importantes sobre obras inacabadas e sobre o patrimônio da União.
Diante do exposto, votamos inicialmente pelo reconhecimento do relatório de atividades do Tribunal de

Contas da União relativo ao segundo semestre de 2007 e remeta o processado ao arquivo.”
É esse o voto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Em discussão o relatório. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Em votação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
Item 11. Aviso nº 3, de 2008, que encaminha ao Congresso Nacional, em cumprimento ao disposto no § 4º

do art. 71 da Constituição Federal, o relatório das atividades do Tribunal de Contas da União referente ao exercício
de 2007.

Relator, nobre Senador Augusto Botelho.
O [p8]voto propõe que o Congresso Nacional tome ciência do feito e convide o Presidente do TCU para

debater com esta Comissão as possibilidades de aperfeiçoamento da legislação sobre controle.
Ausente o nobre Senador Augusto Botelho, da mesma forma, indico e solicito ao nobre Deputado Gilmar

Tato para, na condição de Relator ad hoc, fazer a apresentação do relatório.
O SR. DEPUTADO JILMAR TATTO - O presente relatório traz importantes assuntos. Dentre as decisões

analisadas e os resultados apresentados destacamos as decisões do item 126 e os normativos dos itens 124 e 123.
“Ante todo o exposto, propomos que o Congresso Nacional tome ciência do feito e convide o Presidente do

TCU para debater com esta Comissão as possibilidades de aperfeiçoamento da legislação sobre controle. “
Este é o voto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Em discussão o relatório. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro encerrada a discussão.
Em votação na representação da Câmara dos Deputados.
Sras. e Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
Em votação na representação do Senado Federal.
Sras. e Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
Item 12 da pauta. Mensagem nº 24/2009, que encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do § 4º, do

art. 71 da Lei nº 11.768, de 14 de agosto de 2008, o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas referentes ao
primeiro bimestre de 2009.

Relator, nobre Senador Cícero Lucena.
O voto é pelo arquivamento da matéria.
Com a palavra o nobre Relator.
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O SR. SENADOR CÍCERO LUCENA - Como já foi distribuído, Sr. Presidente, o voto, ante o exposto, é no
sentido de que esta Comissão tome conhecimento da Mensagem nº 24/2009-CN e demais documentos que
compõem esse processo e determine o seu arquivamento.

Este é o voto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Em discussão o relatório. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro encerrada a discussão.
Em votação na representação da Câmara dos Deputados.
Sras. e Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
Em votação na representação do Senado Federal.
Sras. e Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
Item 13 da pauta. Mensagem nº 49/2009, que encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do § 4º do

art. 71 da Lei nº 11.768, de 14 de agosto de 2008, o Relatório de Avaliação de Receita e Despesas referentes ao
segundo bimestre de 2009.

Relator, nobre Senador Cícero Lucena.
Voto, pelo arquivamento da matéria.
Concedo a palavra ao nobre Relator para a apresentação do relatório.
O SR. SENADOR CÍCERO LUCENA - Da mesma forma, Presidente, como foi distribuído anteriormente,

ante o exposto, o voto é no sentido de que esta Comissão tome conhecimento da Mensagem nº 49/2009-CN e dos
demais documentos que compõem esse processo e determine o seu arquivamento.

Este é o voto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Em discussão o relatório apresentado. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Em deliberação na representação da Câmara dos Deputados.
Sras. e Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em deliberação na representação do Senado Federal.
Sras. e Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Item 14. Apreciação do Requerimento nº 10, de 2009, da CMO. Retirado pelo autor, Deputado José

Chaves, através do Ofício nº 070, de 2009, de 1º de setembro de 2009, de sua lavra. (Pausa.)
Item 15. Apreciação do Requerimento nº 11, de 2009, que solicita à Ministra da Casa Civil da Presidência

da República prestar esclarecimentos acerca da execução dos recursos relacionados à Licitação nº 1, de 2009, no
âmbito do Comando do Exército (Orçamentária nº 52.121), que [p9]acarretou no Contrato nº 5/2009 (Processo nº
01/2009 - CRO/11, no valor de R$ 78.800.000,00, cuja vigência é de 28 de maio de 2009 até 6 de julho de 2010, e,
ao Ministro da Defesa, prestar esclarecimentos acerca do detalhamento orçamentário e financeiro da licitação
supracitada (Dilma Rousseff, Ministra-Chefe da Casa Civil, e Nelson Jobim, Ministro da Defesa).

Autores: Deputados Otavio Leite e Narcio Rodrigues.
Passo a palavra a um dos autores para a apresentação do requerimento. Tem a palavra o Deputado Narcio

Rodrigues.
O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - Sr. Presidente, ontem, na reunião de Líderes tivemos a

oportunidade de tirar dúvidas a respeito desse requerimento. É um requerimento pelo qual pretendemos receber
informações. Houve a dúvida se estávamos convocando ou convidando o Ministro. Na verdade, quero deixar muito
claro que o que queremos mesmo são os esclarecimentos. Há dúvidas que ainda restam em relação a essa obra.
Estamos aguardando essas informações para poder saber efetivamente como foi o processo que resultou e que vai
resultar na reforma dessa obra.

O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Ratifico que, na reunião de Lideranças de ontem, ficou
devidamente esclarecido o objeto do presente requerimento, no sentido de que os Ministros encaminhem a esta
Casa esclarecimentos por escrito acerca do objeto do requerimento.
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Em discussão o requerimento.
Com a palavra o nobre Deputado Eduardo Valverde.
O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE - Se for essa a intenção, tranquilamente que a função da CMO

e de cada Deputado é solicitar informações, mas o texto que está sendo colocado não é sobre isso, prestar
esclarecimento, convocação ou convite.

O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Foi objeto de discussão na sessão de ontem do Colégio de
Líderes. Esse esclarecimento foi feito no sentido de que o objeto é exatamente informação por escrito.

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE - Então, pediria a V.Exa. que fizesse uma retificação oral no
documento, na pauta da CMO, de que é esclarecimento escrito. Poderia ser expresso isso.

O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Declaro que, na forma da própria discussão que se
estabelece e do entendimento já expressado pelo autor, por V.Exa., devidamente apanhado pela taquigrafia, este é
o objeto e desta forma será evidentemente procedido.

Encerrada a discussão.
Com a palavra o Deputado Narcio Rodrigues.
O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - Sr. Presidente, só para esclarecer o texto. Sei que o ilustre

Deputado Eduardo Valverde está querendo trazer os Ministros aqui. Daria a nós uma oportunidade de um melhor
debate, mas o texto é muito claro: requeiro, nos termos do art. 72, da Constituição Federal de 1988 e Regimentais,
seja solicitado aos Srs. Ministros, em nome desta Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização,
da Casa Civil da Presidência da República prestarem esclarecimentos acerca da execução dos recursos
relacionados à licitação.

Portanto, é muito claro...
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Está devidamente esclarecido com toda a certeza.
Em deliberação na representação da Câmara dos Deputados.
As Sras. e Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação na representação do Senado Federal.
As Sras. e Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Com a palavra V.Exa., nobre Deputado Claudio Cajado.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, em se tratando de requerimento, pedido de

informações, quero aqui, já que foi discutido ontem na reunião de Líderes a vinda do Presidente da PETROBRAS,
Dr. Gabrielli, se V.Exa. recebeu algum ofício ou mantém apenas a data verbalmente tornada pública pelo Deputado
Gilmar Machado. Eu não quis provocar no início da reunião justamente para que V.Exa. pudesse avançar na pauta,
mas pediria agora que V.Exa. me dissesse alguma coisa.

O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Informo a V.Exa. e à Comissão que a data é a que ficou
determinada. Não chegou ainda o ofício protocolar, mas com certeza a tempo chegará a esta Casa e será levada ao
conhecimento de todos os senhores, especialmente de V.Exa.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - A data seria 28 de outubro?
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - 29 de outubro.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Pediria que se registrasse em ata esse fato. Confio em V.Exa.,

Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Devidamente registrado.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - V.Exa., como bom nordestino, fala e não precisa assinar.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Muito obrigado, nobre Deputado.
Pauta nº 17.
Item 1.

“Aviso nº 8/2009-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional
cópia da medida liminar concedida pelo Ministro-Presidente do Supremo Tribunal
Federal, Gilmar Mendes, determinando a suspensão dos efeitos do Acórdão nº
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2.115, de 2008, proferido pelo Tribunal de Contas da União no Processo nº TC
009.131/2003-8”.

Relator: Deputado João Dado.
Voto: Pelo arquivamento da matéria.”

Com a palavra o nobre Relator.
O SR. DEPUTADO JOÃO DADO - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Senadores, por meio do referido

processo, o TCU impôs determinações à PETROBRAS, entre elas a adequação das contratações e procedimentos
licitatórios às normas estabelecidas pela Lei nº 8.666, de 1993. (Acórdão TCU, 2004).

A PETROBRAS recorreu, e o Presidente do Supremo Tribunal Federal concedeu o mandado de
segurança, com base em precedentes já decididos por aquela mais Alta Corte nacional. Deferiu o pedido de liminar
para suspender os efeitos dessa decisão do TCU.

Este é o relatório.
Conforme consta do aviso, há divergência entre o entendimento do TCU e do STF acerca da submissão da

PETROBRAS às normas da Lei nº 8.666, de 1993, apesar de este último não ser definitivo.
Em face do exposto, voto no sentido de que esta Comissão tome conhecimento do Aviso nº 8, de 2009, e

das peças que o acompanham, bem como autorize o arquivamento dos autos.
Este é o nosso parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Em discussão o parecer.
Com a palavra o nobre Deputado Otavio Leite.
O SR. DEPUTADO OTAVIO LEITE - Sr. Presidente, duas indagações breves, aproveitando a presença do

Relator. Esta matéria avança na perspectiva de dirimir uma controvérsia que há muito habita esta região de Brasília,
qual seja este quadrilátero entre o TCU e o Supremo no que diz respeito a quais são as atribuições e as
prerrogativas que o TCU tem por sobre a PETROBRAS.

Este acórdão, esta medida, de alguma forma pacifica e estabelece um entendimento final sobre essa
questão? Ou não? Pelo que sei, esse problema é recorrente, ou seja, a PETROBRAS entende que não deve
satisfações maiores ao TCU, e este, por sua vez, entende que sim: a PETROBRAS, tal qual todos os órgãos
públicos, deve ser a ele submetido.

Essa decisão do Supremo — só a título de curiosidade — pacifica a matéria? Ou não?
O SR. DEPUTADO JOÃO DADO - Esclarecendo V.Exa., a decisão está em sede liminar, portanto, ainda

não há uma decisão de plenário sobre o tema. Há uma divergência sobre ser o parecer da AGU suficiente o
bastante para convencer o Supremo de que a PETROBRAS não estaria sujeita às normas da Lei nº 8.666. Ainda
não é decisão final, mas em sede liminar o Supremo já tem se manifestado no sentido de não contemplar essa
obrigação para com a PETROBRAS.

O SR. DEPUTADO OTAVIO LEITE  - Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Em discussão. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Em votação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
Item 2 da pauta.

“Aviso nº 13/2009- CN, que “Encaminha ao Congresso
Nacional cópia do Acórdão nº 6.42, de 2009-TCU (Plenário), bem como do
relatório e do voto que o fundamentaram, relativo à auditoria realizada pela
Secob nas obras de construção da Refinaria Abreu e Lima, da PETROBRAS, em
Recife-PE, TC nº 008.472/2008-3”.

Relator: Senador Leomar Quintanilha.
Voto: Pelo arquivamento da matéria.”
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Com a palavra o nobre Relator ad [P10]hoc, Senador Roberto Cavalcanti, para apresentação do relatório.
O SR. SENADOR ROBERTO CAVALCANTI - Mais uma vez, agradeço ao Sr. Presidente a oportunidade

de relatar. Só tenho a fazer uma observação.
Eu vou ler o texto do relatório do Senador Leomar Quintanilha:
“Por esta razão, voto para que, nos termos do art. 124, inciso II, da Resolução nº 01/2006, seja dado

conhecimento da matéria à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização — CMO, e enviado o
processo ao Arquivo” — há aqui uma vírgula.

Ocorreu uma falha, certamente na datilografia. Não bate com o parecer do Tribunal de Contas da União. O
Tribunal se refere, no texto, ao seguinte: “Não havendo, nesses termos, óbices à continuidade da execução física,
orçamentária e financeira do empreendimento” e, por equívoco, está aqui: “mantendo a paralisação da obra”. Na
verdade, em nenhum momento a obra esteve paralisada. Então, existe essa correção.

Eu gostaria que no texto ficasse contido, após “enviado o processo ao Arquivo”, o seguinte: “não havendo,
nesses termos, óbices à continuidade da execução física, orçamentária e financeira do empreendimento”, e assim
concluindo.

Sr. Presidente, era esse o ajuste a fazer no texto do relatório final do Senador Leomar Quintanilha.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - A matéria está em discussão. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada por unanimidade.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada por unanimidade.
Apanhada a retificação sugerida pelo Relator.
Item 3 da pauta.

“Aviso nº 11/2009-CN, que “Encaminha ao Congresso
Nacional a prestação de contas dos gestores do Tribunal de Contas da União,
composta pelo relatório de gestão, bem como pelos relatórios descritivos e
sintéticos dos programas e ações desenvolvidos ao longo do exercício de 2008”.

Relator. Senador Francisco Dornelles.
Não foram apresentadas emendas.
Voto: Pelo conhecimento e aprovação dos relatórios de gestão

e contas dos gestores do Tribunal de Contas da União, nos termos do projeto de
decreto legislativo apresentado.”

Ausente o nobre Senador Francisco Dornelles, designo Relator ad hoc o nobre Deputado Marcelo Teixeira,
para fazer a apresentação do relatório.

Com a palavra S.Exa.
O SR. DEPUTADO MARCELO TEIXEIRA - Sr. Presidente, obrigado pela deferência.
“Ante o exposto, votamos pelo conhecimento das contas concernentes ao exercício de 2008, em

cumprimento ao art. 166, §1º, e do art. 71 da Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988.
Há de se considerar, no entanto, que nos autos da ADIN nº 2.238, impetrada pelo Partido dos

Trabalhadores, pelo Partido Comunista do Brasil e pelo Partido Socialista Brasileiro, o Supremo Tribunal Federal, na
assentada de 8 de agosto de 2007, concedeu medida cautelar suspendendo a eficácia do caput dos arts. 56 e 57 da
Lei Complementar nº 101/00. Porém, no caso em tela, o Tribunal de Contas da União — TCU, como auxiliar do
Congresso Nacional, teve que apresentar os seus relatórios sobre suas atividades administrativas e de controle
externo, que atestam total cumprimento dos quesitos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Nesse sentido, opinamos para que a Comissão emita parecer pelo conhecimento e aprovação dos
relatórios da gestão e contas do gestor do TCU, nos termos do projeto de decreto legislativo em anexo.

Sala das Comissões. 2009.
Senador Francisco Dornelles”.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Em discussão a matéria. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Em deliberação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada por unanimidade.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada por unanimidade.
Item 4 da pauta.
O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Com a palavra o nobre Deputado Narcio Rodrigues.
O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - Sr. Presidente, dentro do acordo feito ontem, e queremos

cumpri-lo, um dos itens mais importantes dizem respeito ao Requerimento nº 12 que apresentamos. Como estamos
caminhando para o início da Ordem do Dia, temo que não tenhamos votado esse item ao final da reunião.

Quero propor a V.Exa. inversão de pauta, certamente com o apoio do Plenário, porque essa é uma questão
que ontem deixamos estabelecida. Se pudéssemos fazer a inversão de pauta, votaríamos esse item e
[P11]retomaríamos, naturalmente, os demais, posteriormente. É o requerimento para vinda do Ministro Paulo
Bernardo à Comissão para falar sobre o Orçamento, o que é, inclusive, constitucional.

O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Em discussão o requerimento de antecipação, de inversão
de pauta.

O SR. DEPUTADO JILMAR TATTO - Sr. Presidente, primeiro, é uma exigência legal a vinda do Ministro. O
que tínhamos conversado ontem no Colégio de Líderes era que iria uma comissão, na medida do possível, uma
representação dos partidos, conversar com o Ministro Paulo Bernardo antes dessa vinda dele para cá.

Isso é que foi conversado. Foi isso o que conversamos lá, eu estava presente.
Aí está a data? Ou não?
O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - Não. Estamos formalizando...
O SR. DEPUTADO JILMAR TATTO - Eu acho desnecessário, mas não tenho óbice em relação à

aprovação desse requerimento.
O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - Faz parte do acordo feito ontem formalizar o convite ao

Ministro e, em havendo uma data, antes dessa vinda dele aqui, pudéssemos ter a reunião. Eu acho que é mera
formalidade.

O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - V.Exa. se reporta a este Requerimento nº 12:
“Requer seja realizada reunião de audiência pública conjunta

para debater o Anexo V da proposta orçamentária 2010 com as Comissões de
Finanças e Tributação e do Trabalho, Administração e Serviço Público da
Câmara, de Assuntos Econômicos do Senado, Mista, convidando os Presidentes
da Câmara dos Deputados, do Senado, do TCU, do Conselho Nacional de
Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público, Procurador e Ministro do
Planejamento para comparecerem ou indicarem representantes e comporem a
Mesa para debate da proposta orçamentária para o exercício de 2010”.

O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - Exatamente, Sr. Presidente. Isso é a formalização do convite
ao Ministro, para cumprir inclusive norma constitucional, com parecer, para discutir...

O SR. DEPUTADO JILMAR TATTO - Eu queria uma explicação. Por que o Anexo V? Na verdade, o
Ministro vem a uma audiência pública para falar sobre o Orçamento  para 2010. Ponto. Não é sobre o Anexo V. Não
entendi por que isso.

O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - Bom, o requerimento...
O SR. DEPUTADO JILMAR TATTO - Existe uma norma — está no Regimento e na Constituição —: o

Ministro terá que vir numa audiência pública. Ponto. Cabe à Presidência entrar em tratativas com o Ministro para
combinar esta audiência pública, ou com o Plenário, para verificar o dia mais adequado, a conveniência dele,
quando ele vem.
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Eu não entendo por que este requerimento trata do Anexo V. É para discutir o Orçamento para 2010.
O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - Não sei se posso esclarecer...
O SR. DEPUTADO JILMAR TATTO - Parece-me que é rebaixá-lo, vindo o Ministro para discutir um item

apenas do Orçamento.
O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - Não. Deputado, é importante entender que essa é uma

reunião conjunta, com várias Comissões que têm o mesmo objetivo, e o foco mais importante é tratar,
especificamente, nesta reunião, do Anexo V, que suscita discussões.

O SR. DEPUTADO JILMAR TATTO - Não há acordo, Sr. Presidente. Não há acordo.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Eu gostaria de...
O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - Nós fizemos um acordo ontem sobre isso, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO JILMAR TATTO - Não sobre isso.
O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - O que é isso!?
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Eu gostaria de fazer uma consulta ao senhores, sobretudo

àqueles que estavam presentes na reunião de ontem, acerca deste requerimento: se foi objeto de discussão, de
entendimento.

O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - Sim. Foi.
É a seguinte a questão, Sr. Presidente: tratávamos da Lei Kandir...
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Sim...
O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - ... e o Líder do Governo disse que, nessa reunião para a qual

o Ministro Paulo Bernardo viria, poderíamos tratar dessa questão também.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Mas não se trata da reunião já previamente estabelecida

pelo Regimento da nossa Comissão, essa a que o Deputado Jilmar Tatto se referiu, ou seja, a da obrigatoriedade da
presença do Ministro do Planejamento para discutir o Orçamento como um todo?

O SR. DEPUTADO JILMAR TATTO - Sr. Presidente, Resolução nº 1, art. 29: “Das Audiências Públicas”.
O SR. DEPUTADO ZÉ GERARDO - Sr. Presidente, uma questão de ordem. É regimental o Ministro

[p12]do Planejamento vir aqui, e o Líder do Governo se comprometeu a resolver a Lei Kandir. E, agora, o PSDB
está fazendo outro requerimento, para votarmos? Já não se firmou um compromisso com todas as bancadas?

O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Com a devida vênia, sobretudo do autor, estou sentindo
que a vinda do Ministro pode resumir-se numa única vez, quando ele virá independentemente de requerimento, até
porque é determinação legal. Na ocasião, nós iremos tratar do Anexo V, parte integrante do Orçamento. Porém,
nada impede que para essa audiência, à qual ele se fará presente, por requerimento ou não, faça-se convite a
outras autoridades, como o requerimento em discussão objetiva. Mas seria uma única reunião.

V.Exa. entende a minha colocação? Ou seja: incluir o objeto deste requerimento na audiência com o
Ministro do Planejamento, que é uma determinação legal.

O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - Nós estávamos tratando da inclusão desse requerimento no
nosso acordo porque ele envolve outras Comissões, que já votaram a realização dessa audiência pública  conjunta,
quando se levantou a questão da Lei Kandir.  Foi a partir desse requerimento que se propôs que no dia em que o
Ministro viesse tratar deste assunto — isso é que foi abordado naquele momento pelo Líder Gilmar —, trataríamos
da Lei Kandir. Pedimos que não, porque o requerimento tem um objetivo específico: tratar, juntamente com todos os
Poderes, do aumento de gastos com custeio, tema é importante. É o nosso requerimento. E pedimos que, antes
desse evento, pudéssemos estar com o Ministro para resolver a questão da Lei Kandir.

O SR. DEPUTADO JILMAR TATTO - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Deputado Jilmar Tatto, tem a palavra, para discutir, o

Senador Roberto Cavalcanti, que já havia solicitado anteriormente.
O SR. SENADOR ROBERTO CAVALCANTI - Eu faço um apelo aos nobres colegas do Senado e da

Câmara, em função da exiguidade de tempo. O item acordado, referente a valores destinados à Justiça do Trabalho,
que foi bastante explicitado — auxílio alimentação de servidores e empregados, assistência pré-escolar aos
dependentes dos servidores e empregados —, é extremamente importante e urgente. Há 5 semanas luto para
relatá-lo. É o único item da Pauta nº 19. Então, gostaria que houvesse a sensibilidade de V.Exas. no sentido de
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fazer essa votação. Tenho medo de que entre a Ordem do Dia e tenhamos interrompida a reunião. Depois,
daríamos sequência à votação dessa proposta de audiência.

O SR. DEPUTADO MAGELA - Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Com a palavra V.Exa.
O SR. DEPUTADO MAGELA - Pelo que estou entendendo, a proposta do Deputado Narcio Rodrigues é

fazer um convite ao Ministro, para que venha, junto com representantes de outros Poderes, falar sobre o Anexo V.
Esta será uma segunda audiência, já que há previsão de uma audiência para que o Ministro venha aqui falar sobre
todo o Orçamento.

Quero deixar clara a compreensão que tive do acordo: que não invalida... Deputado Narcio, não invalida...
Deputado Narcio, queria que V.Exa...

A compreensão do acordo em que participei é: nós estávamos assumindo o compromisso, com os Líderes
partidários, de termos uma conversa com o Ministro do Planejamento sobre a Lei Kandir antes da sua vinda para a
audiência que trata sobre o Orçamento.

Aprovando esse requerimento — [p13]e vou defender que aprovemos —, certamente, ele virá, para tratar
do Orçamento, mais rápido do que para essa outra audiência.

De qualquer forma, trata-se de um convite. Eu quero esclarecimento: é um convite, não é convocação.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Convite. Mero convite.
O SR. DEPUTADO MAGELA - Se é convite, quero encaminhar favoravelmente. Aprovemos o

requerimento, sem nenhum problema. Façamos o convite ao Ministro e façamos as duas audiências, porque
certamente o Ministro não se furtará a vir.

O SR. DEPUTADO ZÉ GERARDO - Uma questão de ordem, Sr. Presidente. O Ministro não virá aqui para
debater a Lei Kandir, para debater o Orçamento? Por que nós, na visita ao Ministro, sobre a qual os partidos da
base e os líderes fizeram um prévio acordo, não incluímos essa pauta e já conversamos com ele, para trazer ao
plenário?

O SR. DEPUTADO OTAVIO LEITE - Sr. Presidente, permite-me fazer uma ponderação breve?
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. DEPUTADO OTAVIO LEITE - É questão de esclarecimento, Sr. Presidente. Tão somente que o

Ministro possa vir a esta Comissão, como virá a outras em que o requerimento para este fim já foi aprovado, para
discutir o Anexo V, que cuida das despesas de contratação de pessoal, de planos e salários.

A vinda do Ministro à Câmara para debater esse tópico específico já foi aprovada na Comissão de
Trabalho. O Deputado Narcio apenas está solicitando que nós nos irmanemos a essa Comissão para que o Sr.
Ministro possa vir tratar desse assunto uma única vez. Lei Kandir e o Orçamento como um todo são outros pontos.
Só isso.

O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Deputado Otavio Leite, particularmente, já entendi também.
Cabe-me apenas conduzir a discussão.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Com a palavra o Deputado Claudio Cajado.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Presidente, estamos tratando de duas coisas distintas. Primeiro:

o que ficou acordado na reunião dos Líderes ontem foi que o Deputado Narcio desejaria que este assunto, a Lei
Kandir, fosse debatido pelos Parlamentares juntamente com o Ministro Paulo Bernardo.

O Deputado Gilmar Machado propôs que, quando da vinda do Ministro aqui para proceder à discussão da
proposta orçamentária, que já está tramitando na Casa, pudesse discutir também essa questão. Então, ficou certo
que, na vinda do Ministro para discutir a LOA, ele também discutiria a Lei Kandir. E, durante esse tempo, até que
fosse realizada essa reunião, nós, numa espécie de subcomissão, que ficou acertada ontem, iríamos tratando,
juntamente com os Líderes do Governo, com o Ministro Paulo Bernardo. Ponto.

O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Certo.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Esse requerimento é uma outra coisa. Diz respeito ao Anexo V

(despesa de pessoal e encargos), cujo requerimento, de igual teor, já foi aprovado na Comissão de Trabalho e
Assuntos Econômicos do Senado.
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O que deseja o Deputado Narcio é fazer um debate amplo com o Ministro ou seu representante. Está aqui
no final: “Paulo Bernardo, para comparecer ou indicar representante”, e compor a Mesa para debate da proposta
orçamentária. O que o Deputado Narcio quer é reunir numa audiência pública o Ministro ou seu representante, o
Deputado Michel Temer, Presidente da Casa, ou um representante, o Presidente do TCU ou um representante.

Na verdade, esse requerimento deve ter o condão de fazer da audiência pública uma discussão entre as
Comissões que já aprovaram o requerimento. Se o Ministro se dispuser a vir, melhor. Caso contrário, ele manda um
representante.

O que eu acho é que o requerimento tem o condão de discutir — ao que me parece, é essa a intenção do
Deputado Narcio — os gastos de pessoal e os encargos do Governo Federal como um todo, em várias instituições.
Não é isso? Não vejo problema.

O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Esta também é a minha visão.
Em discussão a matéria.
O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - Há um componente nessa questão, Sr. Presidente, que eu

quero deixar claro. Nós não estamos inventando nada. Esse item estava sendo discutido ontem no nosso acordo e
foi componente do acordo que fizemos. Queríamos votar esse requerimento.

O SR. DEPUTADO JILMAR TATTO - Sr. Presidente, a bancada do PT não é contrária a esse
requerimento, mas deixa registrado que isso não fez parte do acordo. Aqui tem Conselho Nacional do Ministério
Público, Conselho Nacional de Justiça, Tribunal de Contas da União. Em nenhum momento, na reunião do Colégio
de Líderes, nós falamos qualquer coisa relacionada a isso.

Não há dificuldade nenhuma em trazer aqui o Ministro ou indicar um representante para discutir esse
assunto. Nós vamos ser favoráveis, para limpar a pauta e ganhar tempo, mas deixamos registrado que isso não fez
parte do acordo de ontem.

O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - Só para rememorar, Sr. Presidente, tanto fez parte do acordo,
que foi incluída, e não estava, a Comissão de Finanças, que tinha aprovado ontem essa mesma matéria. Nós
pedimos à Secretaria da Mesa que reformulasse o nosso requerimento, porque não estava incluída a Comissão.

Lamentavelmente, o Deputado Jilmar Tatto — perdoe-me S.Exa. — não prestou atenção a essa parte da
conversa. Mas que ela houve, houve.

O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Declarando encerrada a discussão, submeto à apreciação
o requerimento de inversão de pauta na representação da Câmara dos Deputados.

Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.  (Pausa.)
Aprovado.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Invertida a pauta para a deliberação...
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, pela ordem, se V.Exa. me permitir.
Invertida a pauta para votarmos o projeto, sugeriria também que pudéssemos votar o PL nº 50, que já tem

requerimento de inclusão na pauta.
O SR. SENADOR ROBERTO CAVALCANTI -  Sr. Presidente, faço um apelo, mais uma vez,  no sentido

de inversão da pauta.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Eu peço aos senhores, embora não possa interferir na

legitimidade que têm os requerimentos de inversão de pauta — no ritmo em que estávamos, já teríamos aprovado
todos —, que não solicitem mais inversão, a fim de continuemos. Em mais 10 minutos encerraremos a sessão com
a aprovação de tudo.

O SR. SENADOR ROBERTO CAVALCANTI - O.k.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Portanto,  Item 2 da Pauta 2, alterada.
Antecipada a apreciação do Requerimento nº 12, que “Requer seja realizada reunião de audiência pública

conjunta para debater o Anexo V da Proposta Orçamentária para 2010 com as Comissões de Finanças e
Tributação; do Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados; de Assuntos Econômicos do
Senado Federal; Mista de Planos e Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional”, convidando as
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autoridades a que se refere, aqui já expostas, para comparecerem ou indicarem representantes e comporem a
Mesa para o debate da Proposta Orçamentária para Exercício de 2010.

Autor: Deputado Narcio Rodrigues.
Encerrada a discussão.
O requerimento está em votação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
Em votação na representação do Senado Federal.
Da mesma forma, aprovado por unanimidade.

 Item 4.
Mensagem nº 54, de 2009, que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do art. 126 da Lei nº

11.768, de 14 de agosto de 2008, o relatório de avaliação do cumprimento da meta de superávit primário (referente
ao primeiro quadrimestre de 2009)”.

Relator: nobre Senador João Vicente Claudino.
Voto: pelo arquivamento da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Ausente S.Exa., tenho a honra de designar Relator ad hoc

o nobre Senador Osvaldo Sobrinho, para fazer a apresentação do relatório. Com a palavra V.Exa.
O SR. SENADOR OSVALDO SOBRINHO - Srs. Senadores, Srs. Deputados, Mensagem nº 54/2009,

dirigida ao Congresso Nacional, cujo Relator foi o Senador João Vicente Claudino.
O voto está lavrado da seguinte forma:
“Tendo em vista que no Relatório objeto deste Parecer ficou demonstrado que o cumprimento das metas

fiscais para o 1º quadrimestre foi plenamente atendido, voto para que esta Comissão tome conhecimento da
Mensagem nº 54, de 2009 - CN, bem como dos elementos que a integram, e determine o seu arquivamento”.

É o voto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Em discussão na matéria. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Em deliberação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada por unanimidade.
Pauta 18.
Item 1.
Apreciação do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 27, de 2009, do Congresso Nacional, que abre ao

Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios de Minas e Energia, dos Transportes e das Comunicações,
crédito suplementar no valor global de R$58.403.246,00 (cinquenta e oito milhões, quatrocentos e três mil e
duzentos e quarenta e seis reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.

Relator: Deputado Gonzaga Patriota.
Foram apresentadas 10 emendas.
Voto: favorável, nos termos do projeto, com indicação pela inadmissibilidade das Emendas de nº 1 a 9 e

pela rejeição da Emenda de nº 10.
Ausente o nobre Deputado Gonzaga Patriota, concedo a palavra ao nobre Deputado Francisco Rodrigues

para, na condição de Relator ad hoc, fazer a apresentação do parecer.
O SR. DEPUTADO FRANCISCO RODRIGUES - Sr. Presidente, Projeto de Lei nº 27.
“O exame da proposição quanto a sua compatibilidade com o Plano Plurianual mostra que esta se ajusta

ao estabelecido pelo Plano.
Quanto [P14]a sua compatibilidade com o Plano Plurianual, mostra que esta se ajusta ao estabelecido pelo

Plano.
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Quanto à conformidade com a disposição da Lei nº 11.768, de 14 de agosto de 2008, Lei de Diretrizes
Orçamentárias — LDO para exercício de 2009, o acréscimo à programação pretendida por esse crédito suplementar
não contraria as redações expressas em tal lei.

Verificou-se também que a proposição não fere quaisquer outros dispositivos legais, relativos à alocação
de recursos, dentre elas, a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº 101, de 2000, e que seu
detalhamento se acha realizado segundo princípios de boa técnica orçamentária.

Diante do que aqui foi relatado, somos favoráveis à aprovação do Projeto de Lei nº 27, de 2009, na forma
apresentada pelo Poder Executivo”.

Este é o relatório, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) -  De acordo com o disposto no § 2º do art. 146 da

Resolução nº 1, de 2006, do Congresso Nacional, alterada pela Resolução nº 3, de 2008, declaro inadmitidas as
Emendas de números 1 a 9, sugeridas pelo Relator.

A matéria está em discussão. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Submeto-a à apreciação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada por unanimidade.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada por unanimidade.
O SR. DEPUTADO OTAVIO LEITE - Sr. Presidente, pela ordem. Sem querer atrapalhar, em hipótese

nenhuma, o ritmo desta reunião, quero apenas anunciar a todos colegas que estou entregando a V.Exa. neste
instante, de antemão pedindo que a encaminhe ao eminente Relator do Orçamento, Deputado Magela, uma
solicitação de providências que julgo da maior necessidade.

Quando da chegada do Proposta Orçamentária para 2010, identificamos uma irregularidade que precisa
ser corrigida, indiscutivelmente, ainda ao tempo do parecer preliminar. Eu me refiro a uma dotação prevista para
publicidade que está estimada além do que a legislação permite, não obedecendo àqueles parâmetros que são
exatamente a média dos últimos 3 anos. Há uma superestimação de gastos para publicidade no ano que vem, o
que, a nosso juízo, está absolutamente ilegal.

O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - V.Exa. está encaminhando à Mesa?
O SR. DEPUTADO OTAVIO LEITE - À Mesa, para se tomar providências junto ao eminente Relator.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Agradeço. Será encaminhada ao Relator-Geral.
Item 2 da pauta.
Apreciação do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 29, de 2009, que “Abre aos Orçamentos Fiscal e

da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios do Trabalho e Emprego e do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome, crédito especial no valor global de até R$750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), para os
fins que especifica.

Relator: nobre Senador Roberto Cavalcanti.
Foram apresentadas duas emendas.
Voto: favorável, nos termos do projeto, com a indicação pela inadmissibilidade das duas emendas

apresentadas.
Com a palavra o nobre Relator, Senador Roberto Cavalcanti.
O SR. SENADOR ROBERTO CAVALCANTI - Agradeço a todos pela oportunidade.
Voto.
Em razão de todo o exposto, nosso voto é no sentido da aprovação do Projeto de Lei nº 29, de 2009, na

forma em que foi enviado a este Congresso Nacional pelo Poder Executivo.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - De acordo com o § 2º do art. 146 da Resolução nº 1, de

2006, alterada pela Resolução nº 3, de 2008, do Congresso Nacional, declaro inadmitidas as Emendas nºs 1 e 2,
sugeridas pelo Relator.

O relatório está em discussão. (Pausa.)
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Encerrada a discussão, submeto-o à apreciação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
Pauta 19.
Item 1.
Apreciação do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 30, de 2009, do Congresso Nacional, que “Abre

ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Justiça do Trabalho, crédito suplementar no valor de R$26.724.533,00
(vinte e seis milhões, setecentos e vinte e quatro mil, quinhentos e trinta e três reais), para reforço de dotações
constantes da Lei Orçamentária vigente”.

Relator: nobre Senador Roberto Cavalcanti.
Foi apresentada 1 emenda.
 Voto: favorável, nos termos do projeto.
S.Exa. está com a palavra.
O SR. SENADOR ROBERTO CAVALCANTI - Do voto.
Diante do exposto, e tendo em vista a constitucionalidade, a juridicidade e o mérito do projeto de lei em

exame, votamos pela sua aprovação na forma proposta pelo Poder Executivo.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Em discussão a matéria. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Em votação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada por unanimidade.
Em [P15]votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada por unanimidade.
Pauta nº 20.
Item 1.
Apreciação do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 33, de 2009, que “Abre ao Orçamento Fiscal da

União, em favor dos Ministérios da Cultura e do Esporte, crédito suplementar no valor global de R$50.000.000,00
(cinquenta milhões de reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”.

Relator: nobre Deputado Jilmar Tatto.
Foram apresentadas 64 emendas.
Conforme acordado na reunião do Colegiado de Líderes, ocorrida em 15 de setembro, o Relator

apresentou outro relatório, com voto favorável, nos termos do projeto, com indicação pela inadmissibilidade das
Emendas nº 2, 5, 10, 30, 37, 39, 40, 44, 51, 53, 56 a 64; e pela rejeição das demais.

O Relator está com a palavra para apresentação do relatório.
O SR. DEPUTADO JILMAR TATTO - Desse modo, por considerar que o projeto de crédito suplementar

em exame não colide com os dispositivos legais relativos à alocação de recursos, submeto a este Colegiado o meu
voto pela aprovação do Projeto de Lei nº 33/2009-CN, na forma apresentada pelo Poder Executivo e na forma que
V.Exa. relatou para que eu desse o meu voto.

O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Em conformidade com o disposto no §2º do art. 146 da
Resolução nº 01/2006-CN, alterada pela Resolução nº 03/2008, declaro inadmitidas as Emendas nºs 2, 5, 10, 30,
37, 39, 40, 44, 51, 53 e 56 a 64, sugeridas pelo Relator.

A matéria está em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro encerrada e discussão.
Em votação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
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Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Na Pauta 20, Item 2, há objeção. Portanto, declaro falta da pauta, por objeção da Liderança do Democratas

e conforme entendimento de Lideranças.
Pauta nº 20.
Item 3.
Apreciação do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 36/2009, que “Abre ao Orçamento Fiscal da

União, em favor dos Ministérios da Cultura e do Esporte, crédito especial no valor global de R$23.900.000,00 (vinte
e três milhões e novecentos mil reais), para os fins que especifica.

Relator: Deputado Jilmar Tatto.
Foram apresentadas 69 emendas.
O SR. DEPUTADO MAGELA  - Sr. Presidente, para economizar tempo, peço vista desse projeto.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Conforme a assessoria da Mesa, não há esta figura na

Comissão de Orçamento, pedido de vista.
Foram apresentadas 69 emendas.
Conforme acordado na reunião do Colegiado de Líderes, ocorrida em 15 de setembro, o Relator

apresentou outro relatório, com voto favorável, nos termos do projeto, com indicação pela inadmissibilidade das
Emendas nº 17, 21, 47 a 60, 67; e pela rejeição das demais.

Com a palavra o nobre Relator.
O SR. DEPUTADO JILMAR TATTO - Na forma do que V.Exa. leu e, deste modo, considerando que a

proposição não colide com os dispositivos legais relativos à alocação de recursos, sou pela aprovação do Projeto de
Lei nº 36/2009-CN, na forma apresentada pelo Poder Executivo.

O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - De acordo com as normas regimentais desta Comissão,
declaro inadmitidas as Emendas nºs 17, 21, 47 a 60 e 67, sugeridas pelo Relator.

A matéria está em discussão. (Pausa.)
Com a palavra o nobre Deputado Otavio Leite.
O SR. DEPUTADO OTAVIO LEITE - Sr. Presidente, não tenho o direito, penso eu, de afetar o acordo

firmado ontem. Portanto, não objetarei ao curso do exame da matéria. Quero também aprofundar o debate sobre ela
agora, porque faltam-me alguns elementos, embora aqueles poucos de que já tenho conhecimento me remeteriam à
posição de sugerir a não aprovação neste instante. Se eu não me engano, trata o bojo dessa matéria de um
adicional de crédito de mais 30 milhões em relação à candidatura do COB, à candidatura do Brasil às Olimpíadas. É
isso, Relator?

O SR. DEPUTADO JILMAR TATTO - (Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. DEPUTADO OTAVIO LEITE - Os 50 milhões?
O SR. DEPUTADO JILMAR TATTO - (Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. DEPUTADO OTAVIO LEITE - Então[p16], vou me abster, para não atrapalhar os colegas.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Com a palavra Deputado Magela.
O SR. DEPUTADO MAGELA - Sr. Presidente, já que não há aqui a possibilidade de pedir vista, gostaria

muito, mas não o farei, de objetar a votação deste projeto, porque considero que devemos discutir com o Ministério
da Cultura a forma de análise dos projetos e das emendas individuais que chegam àquele Ministério.

Tenho discutido com os Ministros e seus assessores, mas há um verdadeiro descaso, falta
profissionalismo, falta de seriedade, falta de responsabilidade, falta de capacidade técnica na análise dos projetos
que são enviados àquele Ministério.

Há um ano, tenho insistido com o Ministério nos equívocos por ele cometidos na apreciação dos projetos.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Nobre Deputado, permita-me interrompê-lo. Parece-me que

a minha palavra vai ao encontro da pretensão de V.Exa.
Quero fazer um apelo ao Relator, nobre Deputado Jilmar Tatto, para, num acordo de lideranças, retirarmos

este item da pauta nesta sessão, havendo acordo de V.Exas. (Pausa.)
O SR. DEPUTADO JILMAR TATTO - Concordo, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - De acordo? (Pausa.)
Retiro de pauta, para melhor discussão e apreciação. Obrigado.
Pauta nº 21.
Item nº 1.
Apreciação do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 37, de 2009-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal

da União, em favor dos Ministérios da Ciência e Tecnologia, da Educação...
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO  - Sr. Presidente, este projeto estava fora do acordo.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Sim.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Conversei com o Deputado Narcio, e vou insistir em que ele

fique fora do acordo.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Sim. Retirado da pauta.
Vamos ao item seguinte.
Requerimento de inclusão de matéria na Ordem do Dia.

Sr. Presidente, requeiro, nos termos do art. 214, parágrafo
único e inciso III do Regimento Interno do Senado Federal, a inclusão do PLN nº
50, de 2009, na Ordem do Dia da 15ª reunião ordinária desta Comissão,
realizada em 16/09/2009.

Já com o acordo, a aquiescência prévia de inúmeros dos Srs. Deputados e Líderes, submeto à discussão o
requerimento de inclusão do PL nº 50 na pauta da sessão de hoje. (Pausa.)

Encerrada a discussão.
Em votação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Vamos à deliberação, portanto, do item incluso na pauta: PLN nº 50, de 2009, que abre ao Orçamento

Fiscal da União, em favor do Ministério da Defesa, crédito especial no valor de R$2.108.400,00 (dois bilhões, cento
e oito milhões e quatrocentos mil reais), para os fins que especifica, e dá outras providências.

Relator: nobre Deputado Francisco Rodrigues.
Foram apresentadas duas emendas.
Voto: favorável, nos termos do projeto, com indicação pela admissibilidade das emendas apresentadas.
Com a palavra o nobre Relator.
O SR. DEPUTADO FRANCISCO RODRIGUES - Sr. Presidente, como todos os colegas Deputados já têm

em mãos o relatório, gostaria apenas de ler o voto:
A presente proposição se acha articulada na modalidade apropriada de crédito adicional, isto é, crédito

especial, por objetivar alocação de novas programações não previstas na Lei Orçamentária em vigor, Lei nº 11.897,
de 30 de dezembro de 2008.

Do exame da proposição, verificou-se que a iniciativa do Poder Executivo não contraria dispositivos
constitucionais e demais normas legais pertinentes à matéria.

Quanto às emendas apresentadas ao presente projeto de lei, em que pese considerar o mérito constante
das mesmas referidas proposições, não poderão ser consideradas admitidas, eis que conflitam com o disposto no
art. 109, I, da Resolução nº 1, de 2006, à medida que propõe destinar recursos em favor de programações relativas
às unidades orçamentárias não contempladas no presente crédito.

Diante do exposto, somos pela aprovação do PLN nº 50, de [P17]2009, na forma proposta pelo Poder
Executivo, inadmitindo-se as emendas então apresentadas.

Este é o relatório, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Em conformidade com o disposto nas normas regimentais

desta Comissão, declaro inadmitidas as Emendas nºs 1 e 2, sugeridas pelo autor.
Em discussão a matéria. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
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Em votação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada por unanimidade.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada por unanimidade.
Item 2.
Aviso nº 20/2009... Perdão.
O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - Pela ordem, Sr. Presidente. Vamos votar esse último item,

mas V.Exa. sabe...
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Com certeza. Com a benevolência de V.Exa.
Pauta nº 21.
Item 2.
Aviso nº 20/2009-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 1073/2009-TCU-

Plenário, bem como do relatório e da proposta de deliberação que o fundamentaram, atinentes ao levantamento de
auditoria realizada no Governo do Estado de Roraima”.

Relator: Senador João Ribeiro.
Não foram apresentadas emendas.
Voto: Pela exclusão do anexo VI da Lei nº 11.897, de 30 de dezembro de 2008, do contrato dos lotes I

(Divisa Amazonas/Roraima - Vila do Equador) e II (Rio Dias - Caracaraí) da obra Restauração de Rodovias Federais
no Estado de Roraima, nos termos do projeto de Decreto Legislativo apresentado.

O nobre Relator, Senador João Ribeiro, não se encontra presente.
Tenho a honra de designar Relator ad hoc o nobre Deputado Claudio Cajado, para a apresentação do

relatório.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, enquanto chega aqui o voto para que eu possa

proceder à leitura, gostaria, mais uma vez, de reiterar que a Comissão, efetivamente, está no rumo que todos nós
gostaríamos: reuniões de liderança prévias, votações correndo sem nenhum tipo de transtorno. Significa dizer, Sr.
Presidente, que através dos acordos é que esta Comissão funciona.

O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Só funciona passando por lá primeiro.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Não tem jeito.
Eu insistia nisso, Sr. Presidente, e fico feliz em perceber que o acordado é o melhor para todos.
Portanto, reitero isso, para que V.Exa. mais uma vez tenha convencimento dessa nossa proposta.
Agradeço a todos os Líderes o elevado espírito público. Cedendo de lado a lado, podemos, enfim,

podemos fazer a Comissão prosseguindo.
O SR. DEPUTADO JILMAR TATTO - Concede-me um aparte, nobre Deputado Cajado?
Sr. Presidente, a Câmara instalou agora à tarde as 4 comissões do pré-sal, o que significa que realmente a

Casa está andando, está trabalhando com muito afinco.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sem “tratoramento”, sem espírito antidemocrático, enfim.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Embora eu houvesse dito que esse era o último item, na

verdade, o último item da pauta é o Aviso nº 29. Eu pediria a compreensão de V.Exas. É o item nº 1 da Pauta nº 22.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, quem pede com amor ganha dobrado. Vamos

votar os dois.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Obrigado, Excelência.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Voto.
“Amparado no art. 124, I, “b”, da Resolução nº 01/2006, votamos no sentido de que seja liberada, pela Lei

Orçamentária de 2009, a execução orçamentária físico-financeira relativa a novos contratos dos Lotes I ( Divisa
Amazonas/Roraima - Vila do Equador) e II (Rio Dias-Caracaraí) da obra Restauração de Rodovias Federais no
Estado de Roraima, na forma do Decreto Legislativo anexo”.

Relatório do Deputado João Ribeiro.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Em discussão. (Pausa.)
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Encerrada a discussão.
Em votação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
Último item.
 Pauta 22.
Aviso nº 29/2009-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 1269/2009-TCU-

Plenário, bem como do relatório e do voto que o fundamentam, atinentes ao levantamento de auditoria realizada nas
obras de construção da Barragem Rangel no Estado do Piauí”.

Relator: Deputado Pedro Novais.
Não foram apresentadas emendas.
Voto: Pela alteração do Anexo VI da Lei nº 11.897/2008, de modo a permitir o aporte de recursos

orçamentários e financeiros para a conclusão do reexame da viabilidade técnica do projeto, nos termos do projeto
decreto legislativo apresentado.

Ausente o nobre Deputado Relator Pedro Novais, designo Relator [P18] ad hoc o Deputado Jilmar Tatto
Relator, a quem solicito a apresentação do relatório.

O SR. DEPUTADO JILMAR TATTO - Na forma que V.Exa. leu, e diante disso, “voto no sentido de que
esta Comissão: a) tome conhecimento do Aviso nº 29, de 2009-CN, e das peças que o acompanham; b) altere o
Anexo VI da Lei nº 11.897/08 (LOA 2009), de modo a permitir o aporte de recursos orçamentários e financeiros para
a conclusão do reexame da viabilidade técnica do projeto, nos termos do projeto de decreto legislativo em anexo”.

O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Em debate a matéria relatada. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Em votação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada por unanimidade .
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada por unanimidade.
O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES  - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Pela ordem, com a palavra o nobre Deputado Narcio

Rodrigues.
O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - Gostaria de chamar a atenção do Relator apenas para propor

a S.Exa. que façamos, no dia 24, em Belo Horizonte, a abertura da discussão com os Estados. A nossa proposta é
sair daqui.

O SR. DEPUTADO MAGELA - Deputado Narcio Rodrigues, infelizmente, não podemos. Entramos em
contrato com a Assembleia Legislativa e eles pediram remarcação da data, em função de que nos dias 24 e 25 será
realizado na cidade de Belo Horizonte um congresso nacional sobre educação, na Assembleia Legislativa.

Então, teremos de remarcar a ida a Belo Horizonte, infelizmente.
O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - Eu sugiro que façamos na Câmara de Vereadores de Belo

Horizonte, com a presença do Presidente da Comissão de Orçamento da Assembleia, com quem falei hoje de
manhã, e confirmou. O Governador confirmou.

O SR. DEPUTADO MAGELA - Nós acertamos até o final da nossa reunião.
O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - O.k.
Era isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Portanto, encerradas as matérias das pautas relacionadas

para a reunião de hoje.
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Quero agradecer a todos os senhores a presença e louvar a maneira eficiente como esta Comissão, na
pessoa dos Srs. Parlamentares, se comportou na tarde de hoje.

Declaro encerrada a presente reunião, convocando reunião ordinária para a próxima quarta-feira, dia 23 de
setembro, às 14h30, neste plenário, antecedida da reunião de Líderes, na terça-feira, às 15h.

Está encerrada a reunião.


